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وتهیهك
وت و ههموو دیارده مرۆییه ی
هزری مرۆ ،بیکردنهوهی ،ههڵسوکه ی
کات تری وهک
ر
ی
ههنگامه ی
ی
کات تهمه ی
شیه کهیهت،
شیهخۆره
زۆرتریت هزر و ربیکردنهوهی بۆ ر
نێت .منداڵێیک ر
ا
ی
میمنداڵێک له زۆربهی کاتدا ی
ی
خۆناسیت
یاخ و سهرکهشه .بهڵم پاش
هزر و ههڵسوکهوت ر
ی
میمنداڵه ،ئهو ربیکردنهوهیه هێمن دهبێتهوه و تاوای لێدێت لهگهڵ ههڵکشات تهمهندا
ئهو ر
ئهو ربیهش له چوارچێوهیهکدا خۆیدهگرێت.
دیاره ئهم هاوکێشهیه بهسهر ههموو مرۆڤێکدا ناسهپێت و مرۆڤایه یت و کوردایه یت
گهلێک ریزپهڕی بهخۆیهوه دیتووه.
له رهوهندی هزری ئێمهدا کهسانێکمان ههن خاوهن هزری لهرزۆک و به رپت ههر کات
ندت خۆیان ،ههر جارهی رهنگێکیان لهخۆیانداوه ،هزر و ربیکردنهوهی
و ساتێک و لهبهرژهوه ی
ا
ئهوانه ئهگهرچیش لهباری ر ی
فییکییهوه تهمهنیان بهرهوخوارچووه ،بهڵم ربییان له
خۆت نهبینیوهتهوه .زۆر جارانیش ئهم هزره
چوارچێوهیهیک ئاشکرا و هێڵێیک یهکئاڕاستهدا ی
ی
لهرزۆکه کاره ی
شمات
سات گهورهی نهک تهنها بۆ خودی ئهو مرۆڤه ،بهڵکو بۆ نهتهوهکه
لێکهوتووهتهوه.
مایهی خۆشبه ی
میمنداڵیمهوه
خت و شانازیمه ،که ربیکردنهوهم ههر له سهردهیم ر
ر ی
نووسی و وتار و کورته لێکۆڵینهوانه یش
خۆت بینیوهتهوه .تهواوی ئهو
لهیهک ئاڕاستهدا ی
که پێشکه یش خوێنهرانمم کردووه ،هیچیان ئهم سهنگهر و ئهو سهنگهر ر ی
نی و ههموویان
سهنگهری نهتهوهکهمن.. 1
هاوڕێ باخهوان
16-06-2003

ا
 1زۆربهی ئهو وتارانهی که له رۆژنامه و گۆڤارهکان و ماڵپهڕه کوردییهکاندا بڵوم کردوونهتهوه،
رێ ئنتهرنێتهوه بینیوه .ههر بۆیه کۆکردنهوهیانم لهم بەرگانەی
دهستم نهکهوتوون و ههندێکیانم له ی
وشە پەڕتەوازهکاندا بهپێویست ز یاێ و ناویشم نا "وشه پهرتهوازهکان" ..ههندێک نووسینم له جارێک
ا
ی
ویست خۆم نهبووه و ههندێک رۆژنامه و گۆڤار و ماڵپهڕ
زۆرتر بڵوکراوهتهوه ،ههندێکیشیان به
ا
سهربهخۆ و بهێ پریس من بڵویان کردووهتهوه .ههربۆیه رلێهوه تکا لهو کهناڵه بهڕێزانه دهکهم که بهێ
پریس خۆم هیچ نووسینێکم ابڵونهکهنهوه .ئهمه ی
ماف رهوای خۆمه و هیوادارم رهچاوی بکهن.
ا
ی
ڕێکخستت وتارهکان به رپت ر ژ
ی
مێووی بڵوکردنهوهیانه.
شایاێ باسه که شێوهی
ی ا
ندێ خۆم لهکاێ بڵوکردنهوهدا دهستکاریکراون ،ههندێکیان
ههندێک نووسینم بهێ رهزامه ی
ا
ی
شێوێێاون که مهبهستهکهی منیان تێیدا تێکداوه .بهڵم رلێهدا تهواوی نووسینهکان
بهجۆرێیک وایه
ا
وهک خۆی ی
کاێ خۆی چۆنم نووسیوون ،ههرواهیش بڵومکردوونهتهوه.
ا
ا
لهگهڵ زۆربهی دیمانهکانم پڕۆفاییل خۆم بڵوکراوهتهوه ،بهڵم رلێهدا لهبهر جێگ رتن بهپێویستم
نهز یاێ ئهو پڕۆفایالنه دووباره ببنهوه و المێدوون.
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کورد و فەیسبووک

ا
ی
وتوویەت؛ کورد بدوێنە شەرخ دڵ خۆی دهکات! زانیاری
خۆت باش ناسیوه! بۆیە
کورد ،ی
ا
ی
شتێیک زۆر گرانبەهایە .زۆرێک لە کاپیتاڵ جیهان بۆ زانیاری دهڕوات .بەگشت زانیاری بە
ی
خۆت بۆهیالک بکەیت یانیش لەبەرامبەردا بڕه
ئاسان دهست ناکەوێت ،دهبێت یان
پارهیەک بدهیت..
ئەم هاوکێشەی زانیاریدانە بۆ کورد ناگونجێت .چونکە ئێمە بەدرێژات ر ی
میوو گوێمان بە
ی
ا
دڵ خۆمانمان بە بەالش بۆ خۆمان و دهرهوهی خۆشمـان کردووه!
زانیاری نەداوه و شەرخ
ئەوهش لەپاڵ هۆکارگەلێیک تردا دهبێتە پێهێنەری ئەو بارودۆخە سەیرهی کە هەمیشە
تێیدابووین.
ا
ی
ی
ی
پێشی کە فەیسبووک نەبوو ،شەرخ دڵ خۆمانمان بۆ خۆمان و بۆ ئەوهی بش و نەش،
.
.
رت بەیتە کوردییەکانەوه دهکرد ئێستا فەیسبووک هەیە زۆربەمان
بۆ دۆست و دوژمن ،لە ی
ا
هەژمارمان هەیە و زۆر شت دهیخەینەڕوو ،هەر لە مەنجەڵە یاپر یاخ گەڵمێوهوه تاوهکو
ی
جوڵەی ر ی
بەرهکات شەڕدا.
هیی پێشمەرگە ،گەریلال و شەڕڤانەکانمان لە
ی
حیبێک کۆدهبێتەوه ،پێویست ناکات زۆر بوهستیت و بزانیت ئەو
مەکتەت
ئەمڕۆ
سیاست ر
ر
ی
ی
ری
کەسات نزیک
چت باس کردووه ،سەیرێیک فەیسبووک بکە و هەر خۆیان ،یان
حیبە ر
دۆست تۆ و دوژمناتی
ی
ی
خۆیان ،ئەوهی لە کۆبوونەوهکە باسکراوه ،بە خۆڕ یات پێشکەش تۆ و
تۆی دهکەن.
ی
انیارت هەستیار بۆ دوژمنەکانمان ،ئامرازێیک
ز
بەخشیت
بۆ
ازێکە
ر
ئام
ئێمە،
بۆ
فەیسبووک
ی
ی
ی
ی
یەکیی .سووکایەتییەکە گەیشتووهتە
هێماکات
بەیەکیی،
گرنگیشە بۆ سووکایەتیکردن
نەتەوهت و نیشتمانییەکان ،گرنگ ئەوهیە
رادهیەیک وا کە تەنانەت گوێش نەدرێت بە هێما
ی
ا
ی
ی
الیەت بەرامبەر بشکێنیت ،ی
شکاندت شکۆی وڵت
ئیی ئەوه دهبێتە هۆی
کەش بەرامبەر و
و نەتەوهیەکیش ،ئەوه کێشەی ئەوانە نەبووه و نییە کە سووکایەتییەکان دهکەن.
ی
ی
ی
دوژمنات ئێمەیە.
پێشی سەرمایەیەیک زۆریان خەرج دهکرد
ئەم فەیسبووکە ،ئامرازێیک گرنیک
تاوهکو بزانن من ،تۆ و ئەو ر ی
چی .ئێستا ئەو سەرمایەیەشیان بۆ گەڕاوهتەوه ،چونکە خۆمان
ی
ی
ویست خۆمان ر ی
ڕت فەیسبووکەوه دهیخەینە بەردهستیان!
!
لە
نی
بە
چی و یخ ر
ی
دیاره ئێمە هەر ر ی
گی گرنگییەیک ئەوتۆمان بە زانیاری و ئامار نەداوه .هەربۆیە ناز ر ی
انی ئایا رێژهی
بەکاردێی چەندن ،ئەوانەی بە ر ی
یی
است بۆ زانیاری
ئەوانەی فەیسبووک بۆ مەنجەڵە یاپراخ
ی
ی
ی
انیاریپێدیات باش چەندن ،ئەوانەش کە بۆ سووکایەتیکردت الیەنێیک ناوخۆی
وهرگرتن و ز
یی
بەکاردێی چەندن.
من الی خۆمەوه لەسەر ئەو هەزاران "هاوفەیس"هی لە فەیسبووک هەمە ،بۆم
روونبووهتەوه کە چا رهکیان لە مەنجەڵە یاپراخەکەن ،کەمینەیەکیان بۆ زانیاری
ا
یی
یی
بەخشیی .بەڵم ئەوهی دهمێنێتەوه کۆمەڵێک مشخۆری
انیارت گرنگ
وهدهستخسی و ز ی
ی
ی
حیبەکانن کە من جیاوازی لە نێوان هیچیاندا ناکەم و بەم رۆژگاره
کرێگرتە یان خۆبەخش ر
بە هەق و بە ناهەق خەرییک بەخشینەوهی درۆ و سووک ی
ی
یەکی شکاندن و
ایەت و
ا
ی
ر ی
نهێنی ،کە پێش ئەوهی الیەنەکەی خۆی سوودی
تایبەت و
انیارت
بڵوکردنەوهی ز ی
ی
لێوهربگرێت ،سوودێیک گەورهی گەیاندووهتە دوژمنانمان..
پاشییش ئەو سوودهی

5

ی
وشه پهڕتهوازهكان (به رگ چوارهم )

هاوڕێ باخهوان

دوژمنان ،دهبێتە خر ی
اپیین زیان کە پێش هەر کەس و الیەنێک سەری سووکایەتیکەر و
ری
حیبەکەی خۆی دهخوات!
ی
ی
سۆشیاڵ میدیا ،کە فەیسبووک بەشێیک هەره گرنیک پێکدێنێت ،داتاگەلێیک یت-سیوکتیوره
ری
ئەنالیی
– بیگ-داتا .ئەم داتایانە بە هەزاران رێکخراو و بەرنامەی پێشکەوتوو توێژینەوه و
ی
ی
یی
هەڵیاردن و کۆمپانیا
رهوت سەرئەنجایم
گرنیک لێوه هەڵدههێنجێت .بەجۆرێک کە
ی
ی
گرنگەکات ز ر ی
لهی یات جیهانیش دیاریدهکات.
داتاکات سۆشیاڵ میدیا رۆژانە دهکرێنە
دێی بۆ بەئەنجامگەیاندتی
داتابەیش زهبەالحەوه و داشبۆرد و سەرئەنجایم گەوره پێک ی ی
ا
کاری زۆرێک لە وڵتان و کۆمپانیاکان .هەربۆیە هەر گۆڕانکارییەیک باش یان خراپ لەسەر
ا
ی
ی
بەتایبەت فەیسبووکەوه .بۆیە
داتاکات ناو سۆشیاڵ میدیا،
ژیان و وڵ یت ئێمە ،پەیوهستە بە
گرنگە بزانرێت لەسەر سۆشیاڵ میدیا یخ دهگوزهرێت ،یخ دهگوترێت و چۆن
ئاڕاستەدهکرێت!
هاوڕێ باخەوان
٢٠٢٠-٠٦-٠٧
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بۆچ رکم لە ئەردۆگان نییە!
نەک هەر رکم رلت نییە ،بەڵکو زۆرجاریش لەبەرخۆمەوه دهڵێم ئافەرین جمهور باشکەنده!
هەر پایەداربیت...
رهجەب" ،تورک"ێیک ئیخوانییە ،سەرۆیک ی
ی
رهگەزپەرست تورک ئاک پارتییە ،لە دوای
پارت
ی
ی
فەرمانڕهوایەتت
دوژمت کورد دادهنرێت .لە سەردهیم
سەرسەختیین
مستەفا کەمالەوه بە
ر
ی
ی
ئەمدا تورکیا و باکووری کوردستان تاریکیین سەردهمەکات بەڕێکردووه .بەهۆی ئەم
رهجەبەوه سەدان هەزار خەڵیک کورد لە باکوور ،رۆژاوا و باشووری کوردستان کوژراو،
بریندار و ئاوارهبوون.
ی
سووکیین و ت-مۆڕ ی
ی
کردهکات دونیا
اڵیین سەر
بە
جیهانییەکاندا
ناوهنده
رهجەب لەنێو
ی
ناودهبرێت ..ل من هەر خۆشم دهوێت!
ئیخوانییەکان ،دهیان ساڵە کار بۆ زیندووکردنەوهی شکۆی لەناوچووی عوسمانییەکان
ا
ی
کارئاسانت زۆریان بۆ ئەردۆگان کرد
پێشی
دهکەن ..نەجمەدین ئەربەکان و عەبدوڵڵ گوڵ
ر
تاوهکو ئەمیان بە ئاشکرا باسوخواش شکۆی لەناوچووی عوسمانییەکان و
ا
دهستەڵتیان بهێنەوه یادی تورک و رای گشتت جی ی
ی
هات..
گۆڕیت ناوی
زیندووکردنەوهی
ر
ی
..
هیچ تر تا لە کۆتاییدا بەناوی
پارت ئیخوانییەکان لە تورکیا هەر تاکتیکێک بووه و ی
ی
ی
ی
ی
گیساوهتەوه ..ئەگیان نە پارت رهفا و ئەوات تر و نە پارت ئاک لە سی ر ی
اتیی ربیی
ئەکەپەوه ر
ی
ی
عوسمات بە موو جیاوازییان نەبووه و نییە!
سەڵتەنەت
تۆر یات و زیندووکردنەوهی
ئەردۆگان ،بەو کۆنسێپتەوه توریک سەرخۆش و گەشکە کردووه ..بەهۆیەوه ئەو دیموکر یات و
ی
ماف مرۆڤ و هەموو ئەو درۆیانەی تر کە لە تورکیادا بانگەشەی بۆ دهکرا ،روویان ئاشکرا
ری
بەهیییەوه داڕما و
ئابوورت تورکیا لەوپەڕی
بوو ..هەر بەهۆی ئەم کۆنسێپتەشەوه بوو کە
ی
ا
رۆژانەش ی
ی
نرخ رلیه لە خوارییە..
برسێت و گرانییەیک سەیر رووی لەو وڵتە کردووه کە
ی
ئیمیاتۆری عوسمانییە!
ایت هەمان ئەو بارودۆخەی دوا رۆژات ی
بەر ر
رووخات دهوڵەت و هەڵگی ی
ی
ی
سات
داچووت ئابووری،
ریشەت ،هەڵچوون و
انکارت
ر
ی
گۆڕ ی
جەنگ بە هۆکارێک و دووان و سیان بەدی نایەت! کۆمەڵێک هۆکار و لە کۆتاییشدا شا-
ریشەت ..پێشکەوتن یان
انکارت
ی
هۆکارێیک گرنگ هەموو ئەو هۆکارانە دهکاتە داینەمۆی گۆڕ ی
دابەشبووت یان هەڵگی ی
ی
ی
ی
سات جەنگ..
داڕمات ئابووری..
رووخات دهوڵەت یا
ر
ا
ی
کۆتایت دهستەڵت عوسمانییەکان ،بەهۆی زۆر هۆکارهوه کە زۆر
تورک لە سەروبەری
ر
ی
نێودهوڵەت
ئیمیاتۆرهکەی نەمایەوه ..کۆمەڵگەی
باسکراون ،نزیکەی مەڵۆ بۆ خەرمانێیک ی
ا
دهستەڵ یت تور ی
ی
کەکات خزانده ئەو ناوچەیەی کە ئێستا رپت ر ی
پێشییش
دهڵی تورکیا و دیاره
ی
ی
داگیکرابوون..
خایک گریک ،ئەرمەت ،کورد ،الز و ئەوات تربوون و بە زۆری زۆرداری ر
ی
هۆکارهکات گۆڕانکاری یان جەنگن..
ئەردۆگان و هاوب ری یات ،دهمێکە خەرییک کۆکردنەوهی
رێپێگرتت ی ی
ی
لەڕت موسڵەوه
گرنگیینیان بە بەردبارانکردن و
ی ر
هیهکات ئەمریکا بوو تاوهکو ی
"ئیاق"هوه ..ئەوه سەرهتای گەشکەی تورک بوو بە ر ی
هیی خۆی لە ناوچەکەدا
نەیەنە خایک ر
کە رێ لە گەورهترین ر ی
هیی جیهان بگرێت بە خاکەکە"ی"دا تێپەڕێت! ..تورک بە
کات ئەمریکاشەوه نەوهستان ،بەڵکو لە پەڕ ی
هی ی
ی
انکردت ر ی
ڵەمات تورکیا بە فەڕیم رێگریان
بەردبار
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ی
هی ی
لە ر ی
لێدات
هکات ئەمریکا کرد تاوهکو خایک "تورکیا" ،باکووری کوردستان بەکارنەهێنێت بۆ
ئیاق!
رڕ
ی
ی
یی
داخسی یان
کۆنفلیکت تری نێوان تورکیا و ئەمریکا هەڕهشەی
پاشییش لە زۆر بۆنە و
هی ی
دهر ی
کردت ر ی
سەربازت ئنچەرلییک ئامەد کردووه..
هکات ئەمریکایان لە بنکەی
ی ی
ا
الف ئەم و ئەو دهگرێت لە ناوچەکەدا ..لێداتی
ساڵنێیک زۆره تورک ،بە راست و بە چەپ،
ا
گیفاندا بووه و ساڵنێکە هەر بە کوردی باکوورهوه ناوهستێت ..رۆژاوای
کورد هەردهم لە ر
ی
ی
چنگیش گەییشتۆتە
گەریالکات پژاکیش دهکوژێ و
وێرانکرد ..باشووری وێرانکرد ..تەنانەت
ا
رۆژهەڵ یت کوردستان ..گەر ر ی
ئیاق و سووریا بووایە ،ئەوا دهمێک
بێهی یت رئیان اهاوشێوهی ر ڕ
ی
سەربازیش کردبووهسەر رۆژهەڵ یت کوردستان.
هی یش
بوو ر
ی
ی
ی
پێشییش بەدڵنیاییەوه لەدهستدات کاراباخ و ناوچە کوردنشینەکات نێوان ئەرمەنستان و
ی
ئازربایجان هەر بەهۆی سیاسەت و پاڵپشت تورک بووه ..هەڕهشە بەردهوامەکانیان بۆ
ا
ی
وڵ ی
بەردهوامەکات تورک لەم
تات بەڵکانیش یەکێکە لە کاره
ئەرمەنستان ،یۆنان و قوبروس و
چەند ساڵەی دوواییدا.
بۆخ لە ناوچەکەدا جگە لە
زۆرجار پرسیارێک دهکرێت کە زۆر گرنگە! تورک بۆ وادهکات! ی
ی
ی
ی
بەرژهوهندت ئابووری و
نێودهوڵەت جگە لە
کۆمەڵگات
دۆست نییە! لە
ئازربایجان یەک
ی
ئەندامات پەیماتی
ی
ی
سەربازی تەنها لەگەڵ قەتەر و پاکستاندا نێوات باشە! تەنانەت زۆرینەی
ناتۆش دژی تورکن!
ا
کۆت کردوونەتەوه
دوات
ساڵەی
دهیان
بەم
ک
تور
کە
گەلەن
هۆکار
ئەو
وهڵیم ئەم پرسیاره
ی
ی
ی
بۆ گۆڕانکاری ،جەنگ یان دابەشبووت تورکیا .ئەو هۆکارانەی کە تورک خۆی لە هەموو
ا
وڵ ی
ی
باشی دهزانێت ر ی
تات بەڵکان و
چی و چییان داوه بەدهست ئەرمەنستان ،گریک،
کەس
ی
یی
ایت
کۆمەڵگەی نێودهوڵەت تاوهکو هەڵوێستێیک هاوبەش لە پاشەڕۆژدا لە دژی
بنوێی ..بەر ر
ا
ی
ی
خۆشەویست من،
ئەردۆگات
ئەو هەڵوێستە لەو بانگهێشتەی ساڵ ٢٠١٩ی ئەمریکا بوو بۆ
لەوێ ئەردۆگان رسواکرا ،رلت تووڕهبوون ،گوێیان بادا و زۆری تر کە هێشتا ئێمە نایز ر ی
انی!
لە الیەیک تریشەوه ،رووسیا بە هەمان شێوهی ئەمریکییەکان لە تورکیا پڕه ،هەموومان ئەو
پوتیت سەرۆیک رووسیامان بە ئەردۆگان ی
ی
بیت کە چەندین خولەک بە
سووکایەتییەی
ی
کامیاکانەوه ،لەژێر تابلۆی
مەبەستەوه و بۆ سوکایەتیپێکردت ئەردۆگان بەبەرچاوی
ر
ی
ی
چاوهڕوانت ئەودا بوو!.
عوسمات ،لە
دوژمت تورک و
گەورهترین
ر
ی
ی
هەرکات تورکیا یان ئەردۆگان لە رووداوێکدا کەرێتییەک دهنوێی ،من شاگەشکەدهبم دهڵێم
ئافەرین جمهور باشکەنده ..ئەوه هۆکارێیک تریشت دایە دهستەوه..
ی
جەنگاوهرهکات قەره
تەنانەت کە کۆشیک جانکایای تەواوکرد و بەسەر پلیکانەکاندا بە نێوان
قۆینلۆ و ئاق قۆینلۆ و سەلجوقیدا سەرکەوت ..من رپیۆزباییم لێیکرد ..ئەو کۆشکەش
ی
هۆکارهکات گۆڕانکاری ..ئەو کۆشکە سەلماندی کە ئەوان بە دڵنیاییەوه
یەکێک بوو لە
ی
کارت نوێن! هەر لەو کۆشکەشدا بوو بۆ
داگی
و
عوسمات
اتۆری
ئیمی
نوێکردنەوهی
خەرییک
ر
ی
ی
ی
پەیمات میلیل هەڵوارسا ،کە رۆژاوای کوردستان و باشووری
یەکەمجار بە ئاشکرا نەخشەی
ی
کوردستات بە موسڵ و کەرکوکیشەوه لەسەره!
ا
ا
وڵتاتی
ی
ی
پەلیش کێشاوه بۆ
ماوهیەکە ئەردۆگان بە وڵتات چواردهوری خۆیەوه نەوهستاوه
ی
ی
پشکنیت گاز و
دهستێوهردات سەربازی و لەالیەکەوه خەرییک
دهریای ناوهڕاست! لە لیبیا
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ا
وڵ ی
تات ئەوروپای هارکردووه ..ئەمیش دهبێت
نەوتە لە ئاوه نێودهوڵەتییەکاندا کە یۆنان و
ا
ی
ی
کۆنیۆڵ خۆی لەدهستدهدات!
امت کۆمەڵگەی نێودهوڵەت
هۆکارێک تر و ورده ورده ئار ر
ڕ
ی
ی
لەدهستدات ز ر ی
ئەوروپت وهک فەڕهنسا بەئاشکرا دیاره و ناکۆکییەکانیان زۆر
لهیێیک
کۆنیۆڵ
ر
ڕ
ی
ی
هیبینی!
لەوه قوڵیه کە ئێمە لە میدیاکاندا د
ر
ئێمە پەلەمانە ،زۆریش پەلەمانە! لەوهشدا ناهەقمان نییە ،چونکە هیچ نەتەوهیەک وهک
ئێمە بەدهست تورکەوه خوێن و فرمێسیک نەڕشتووه! تەنانەت ئەوهی ئێمە لەوهی
ی
ی
دهوڵەت خۆیان و ئێستا بە هەموو
خاوهت
ئەرمەنییەکانیش خراتره! ئەوان چ نەبێت بوونە
ا
ی
کارهسات ئێمە بەدهست تورکەوه هەر بەردهوامە..
پێوهرێک لە ئێمە بەختەوهرترن ..بەڵم
ی
ی
فڕۆکەکات تورک جەریک دایکێیک کورد یان
لەم کاتەدا کە ئەم دێڕانە دهنووسم ،لەوانەیە
یی
بسووتێی!
زۆرتر
ی
گەشبینم ،تا ئەردۆگانمان هەبێت هۆکارهکات گۆڕانکاری زۆرتر دهبن و ئەمجاریش تورک
ا
ی
دهستەڵ ی
یەک لەسەر دهی خاکەکەی دهمێنێتەوه!
رووخات
تیش وهک ئەوهی دوای
ی
عوسمات کەمدهبێتەوه..
ئیمیاتۆری
یڕ
خۆشەویستت من بۆ ئەردۆگان ..پایەداربێت جمهور باشکەنده ..هەر
نهێنت
ئەوهیە
ر
ر
تەمەندرێژ بیت بۆ ئافر ی
اندت هۆکاری زۆرتری هەڵوهشاندهوهی تورکیا!
هاوڕێ باخەوان
٢٠٢٠-٠٨-١٧
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دادگای تایبەت بە لوبنان چی کرد؟!
ی
کۆنسێپت ی
ی
ی
ماف مرۆڤ ،کەس لە
اوهکات جەنگ بە
جیهانت دووهم ،الیەنە بر
لە پاش جەنیک
ر
ی
ی
مرۆڤایەت بەڕێوه دهبەن .دادگا
نێودهوڵەت،
سەروو یاساوه نییە و هێنانەکایەی دادی
ی
ی
خزمەت ئەو کۆنسێپتە بۆ بەڕێوهبردت جیهان.
نێودهوڵەتییەکانیش بەشێیک گرنگە لە
نێودهوڵەت و ی
ی
ی
ر ی
ماف مرۆڤدا بن .هەر
ئاشتت
خزمەت
سیاسی ،پێش ئەوهی لە
دادگاکان
ر
ی
بەرژهوهندت براوهکات جەنگدا بێت کە ئێستا جیهان بەڕێوهدهبەن،
دژی
لە
الیەنێک
ی
ا
یی
دادهمەزرێی ،دیاره دادگاکانیش بەزۆری بۆ بێدهستەڵتەکانە .چەندین
دادگایەیک بۆ
ی
دهوڵەت بۆ دهیان ساڵە بەڕێوهدهبەن و هیچ دادگایەکیش بۆ ئەوان لە گۆڕێ
دهوڵەت رتیۆری
نییە ..ئەمە الیەنە ی
ی
سی ر ی
تاکتیکییەکەش ،خۆشگوزهرانییە
اتیییەکەی ئەو دادگایانەیە .الیەنە
بۆ ئەو کارمەندانەی ئەو ئاژانسانە بەڕێوهدهبەن و لە خزمەت کۆنسێپتە سیاسییەکەیدان.
ا
ا
دادگای تایبەت بە لوبنان ،لە چەند ساڵ سەرهتای دروستبوونیدا لە ساڵ ٢٠٠٥هوه،
ی
الهات لە زۆر بواردا بانگهێشتکرد بۆ
نێودهوڵەتییەکات تری شاری
دهستەیەک لە دادگا
ی
ی
پێدات ئامۆژگاری و شارهز یات بەم دادگایە .بەو بۆنەیەوه من لەالیەن دادگای یۆگۆسالڤیاوه
چەند جارێک رۆیشتمە ئەم دادگایە ..کەم و زۆر شارهزاییم تێیدا پەیداکرد ..زۆرێک لە
ا
هاوکارانم بوونە کارمەندی ئەم دادگا نوێیە ،منیش ئەو چانسەم هەبوو بەڵم نەمکرد..
پیسایت
زۆرجار لێیانم دهپرش رهوشەکە چۆنە؟ دهیانگوت هەمان پیساییە! واتە هەمان
ر
ی
ی
ئەوات تر!
نێودهوڵەت و
دادگای یۆگۆسالڤیای
ی
ی
ئەوکات کە من بۆ
بینیت چەندین کەیس لەالیەن ئەم دادگایەوه،
پاش چەندین ساڵ و
دادگای کۆسۆڤۆ کارم دهکرد و هەردووک دادگا چەند پالتفۆڕمێیک وهک یەکیان بۆ کاره
یاساییەکان بەکاردێنا و منیش لە دادگای کۆسۆڤۆ بەڕێوهبەری ئەو پالتفۆڕمە بووم ،دیسان
یان من دهچوومە دادگای لوبنان یان ئەوان دههاتنە الی ئێمە .وهک نەریتێک و
ا
پیسات بوو!
بەپێکەنینەوه هەمان پرسیارم دهکردهوه ،رهوشەکە چۆنە؟ وهڵم هەمان
ی
ناوکۆیت
نێودهوڵەتت نیمچە نەتەوه یەکگرتووهکانە .بە
دادگای تایبەت بە لوبنان ،دادگایەیک
ر
ر
ی
دهوڵەت لوبنان و سەرمایەی دهوڵەتە دهوڵەمەنده عەرهبییەکان
نەتەوه یەکگرتووهکان،
ی
دامەزراوه .ئەم دادگایە وهک هەموو دادگاکات تری شاری الهای ،دادگایەیک پێش هەموو
ی
پەردهپۆشکردت زۆر کاری تر کە لە جیهاندا روودهدهن.
شتێک دادگایەیک سیاسییە بۆ
ی
ئەگەرنا ئەوا کاری زۆر خر ی
اپی و کاریگەرتر لە رتیۆرکردت حەریری لە لوبنان و ناوچەکەدا
کەخ نەک دادگا بەڵکو هەندێک جار میدیاکانیشیان دهیکەن
روویانداوه و روودهدهن ،ی
کۆمەڵکوژت سەبرا و شاتێال روویدا و نە دادگا و
لوبناندا
لە
هەر
بەژێر خۆڵەوه .بۆ نموونە
ی
نە هیچ!
ی
ی
گرنگیین و
حکومەت هۆڵندی
سەرهتا کە دادگاکە بڕیاری لەسەردرا و دروست بوو،
ی
ی
هەواڵدهرت هۆڵندی
پێشی باڵەخانەی دهزگای
حکەمیین باڵەخانەی پێشکەشکرد کە
مە
ی
بوو ،زۆر لە هاوکارانم پێیان وابوو کە دادگایەیک بچووک دهبێت و ماوهیەیک زۆر کەم
دهخایەنێت! من ئەوکات پێم وانەبوو ،چونکە ئەو جۆره دادگایانە بێجگە لە الیەنە
ی
سیاسییەکەی تاوهکو ئەگەر تێوهگال یت الیەنێیک براوهی جەنیک تێدابێت بە کاوهخۆ کاری
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ی
ی
بەشداربووات!
شوێنپێیەکات بشارنەوه ،کەسابەتێیک باشیشە بۆ زۆرێک لە
لەسەربکەن و
ی
بەتایبەت ئەو ستافانەی کە پڕۆفیشناڵ و دیپلۆماتن ..باش دادوهرهکان ناکەم کە
مانگانەیەیک واهییان هەیە کە تا بتوانن بە هەق و بە ناهەق کەیسەکان درێژ بکەنەوه و
بەهۆیەوه ئەگەر کەیسێک بە چەند مانگێک تەواو ببێت ،ئەوان لە خۆڕا دهیکەنە ساڵێک!
ی
کەیسەکات دادگای یۆگۆسالڤیای پێشوو ی
باشیین نموونەن کە لە هەزارهی دوومەوه
لەمەدا
بۆ هەزارهی سێیەم بەردهوامییان هەبوو!
ی
بەشەکات رێکخراوه نێودهوڵەتییەکان زۆر گرنگە،
هەل کار ،لەناو ئەو دادگایانەدا و هەموو
بەڕادهیەک ئەگەر بگەیتە پلەی پڕۆفێشناڵ یان دیپلۆمات ،ئەوه وهک ئەوه وایە لۆتۆ-ت
سکرتیی نەتەوه یەکگرتووهکانە،
بۆ دهرچووبێت! ئەگەر ببیتە دادوهر ،کە پلەکەی لە ژێر
ر
ا
ئەوه وهک ئەوه وایە بووبیتە ئەندامێیک شاهانەی وڵتێیک پێشکەوتوو.
ی
ئاسایت ئەو دادگایانە یان هەر ئاژانسێیک نەتەوه
کەمیین مانگانەی کارمەندێیک
ر
ی
ی
بەت ئەوهی ئەوکارمەنده باج
یەکگرتووهکان بە پلەی ستاف گشت ،ش هەزار دۆالری مفتە ی
ا
بداتە ئەو وڵتەی کاری تێدادهکات .کارمەندی پڕۆفێشناڵ مانگانەکەی لە  ٦هەزار دۆالرهوه
دهستپێدهکات! کارمەندی دیپلۆمات  ١٠هەزار دۆالر و دادوهرهکان  ١٥هەزار دۆالر! (ئەم
بەپت لێڤڵ و ستێپ بەرزتر دهبنەوه) .هەڵبەت ئەم مانگانەیە
مووچانە وهک دهستپێکە و ر
تەنها دهستکەوت نییە! تەنها بۆ نموونە ،لە پڕۆفیشناڵ و بەرهو سەرهوه ،بۆیان هەیە لە
ی ا
سەردات وڵ یت خۆی بکات
دووساڵ جارێک لەسەر هەژماری ئەو ئاژانسەی کاری بۆ دهکات
ی
ی
منداڵەکانیش هەر لەسەر هەمان هەژمارن).
منداڵەکات لەسەر هەژماری
(دیاره هاوژین و
ی
یی
دهخوێی .دیپلۆماتەکان و بەرهوسەر ئوتۆمبییل
نێودهوڵەت
ئاژانسەکەی لە خوێندنگای
ا
یی
بەکاردێی و لە هەموو وڵت و شوێنێک کار ئاسانییان بۆ دهکرێت.
کۆر-دیپلۆمات
ی
کەسابەتە گرنگەکەی تر بۆ ئەو کارمەندانە ،گەشتکردت کاره! کە پێم وابێت نیوهی
سەرمایەی نەتەوه یەکگرتووهکان بۆ ئەم گەشتانە دهڕوات .کارمەندی نەتەوه
ا
ی
یەکگرتووهکان ،بە ی
گەشت بۆ دهکات
بەپت ئەو وڵتەی
تکت بزنز گەشت
دهکات ،رۆژانە ر
ا
ی
پارهی بۆ خەرج دهکرێت ،کە هەرزانیین وڵت رۆژانە  ١٣٨دۆالره (ئەم زانیارییەم کۆنە و
بەپت پلەی ئەو کارمەنده دهگۆڕدرێت و بەرز دهبێتەوه.
دیاره ئێستا زۆرتره) ئەم رۆژانەیە ر
ی
خۆش هەر وهردهگرێت .هەموو ئەم زانیارییە
هەڵبەت لەو ماوهی گەشتانەدا مانگانەکەی
ی
هیچ شاردراوه ر ی
نی.
داراییانە لەسەر
ماڵپەڕهکات نەتەوه یەکگرتووهکان ئامادهیە و ی
ی
رتی ی ی
امێی ،لە ماوهی ئەو  ١٥ساڵەی دادگای تایبەت بە لوبنان ،چەند کارمەندی دادگاکە
ڕ
ی
گەشت لوبنانیان کردووه و یخ سەرمایە لەو گەشتانەدا خەرجکراوه! لەوانە بوو بە نیوهی
ئەو سەرمایەیە ،رێژهی هەژاری لە لوبناندا زۆر کەمبکرایەتەوه.
ا
لەبەرئەوه پێتان سەیر نەبێت کە دادگاییەکەی "تاوانباران"ی حەریری  ١٥ساڵ پێچوو و
ی
ی
بەتەواوهت بە خەڵیک لوبنان و قوربانییان و
نەیتوات
سەرئەنجامیش لە بڕیاری دادگادا
ی
مرۆڤایەت بڵێت ،ئەمە بەرهەیم  ١٥ساڵ کاری ئێمە بوو! تەنانەت خودی بنەماڵەی
حەریریش بە بڕیاری دادگا زۆر خۆشحاڵ نەبوون! دیاره بڕیاری دادگاییەکە زۆر لەوه زۆرتری
ا
پێدهچوو ،بەڵم بەهۆی تەقینەوهکەی ئەم دواییەی بەندهری لوبنانەوه بڕیارهکە پێشخرا،
ی ا
حیبوڵڵی لوبنانیدا بتەنن.
تاوهکو بەهۆیەوه تەونێیک تر بە چواردهوری ر
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دادگای لوبنان تەنها ئەمەی کرد! لەو ماوهی  ١٥ساڵەدا ،سەدان کارمەندی دادگاکە ،ژیانێیک
ی
گەشت خۆشیان بۆ بەیروت و کرد و پیاسەی
شاهانەیان لە الهای بەڕێکرد ،کۆمەڵێک
ی
ی
زۆریان لە کەناری رهوشەکرد و لە رێستۆڕانتە کەشخەکات سەر دهریا خواردت خۆشیان
هوڵەت خوێندیان ..پارهیەیک باشیان بۆ ی
ی
ژیات
خوارد .منداڵەکانیان لە خوێندنگای نێود
ی
ی
پاشییان پاشەکەوت کرد..
خانەنشیت نەتەوه یەکگرتووهکانیشیان مسۆگەرکرد .لە
کۆتاییشدا بڕیارێیک سەرمنانەی دهرکرد.
ئەمە ئەوه بوو کە دادگای تایبەت بە لوبنان کردی.
لەو رۆژهوهی سەربرێنیتسا لە یۆگۆسالڤیای پێشوو سەربڕدرا و هەزاران کەس جینۆسایدکرا،
ا
ی
نەیتوات هیچ بۆ ئەو منداڵنە
تا رۆژی ئەمڕۆ دادگا نێودهوڵەتییە تایبەتییەکەی یۆگۆسالڤیا،
ا
بکات کە کوشتارهکان بەبەرچاویانەوه روویدا ،ئەو منداڵنە گەورهبوون و ئێستا خۆشیان
گەنجەکات ئەوکات ،ئێستا پین و پی ی
ی
ی
هکات ئەوساش بەهیوای ئەوهوه بوون
باوات منداڵن،
ر
ر
دادگای یۆگۆسالڤیا حەقیان بەسەنێت ،ل ئەوانیش بەو هیوایەوه مردن و سەریان نایەوه..
ی
ی
دادگاکات تر زۆر
کارمەندات هێنابێت ،ئەوا
انت بۆ
ئەگەر دادگای لوبنان  ١٥ساڵ خۆشگوزهر ر
لەوهی لوبنان زۆرتر!
!
دهت چ
نەکات
قوربانییان
بۆ
بێت
کەمیش
ئەگەر
قەرهبوویەیک
نەتوانێت
دادگا ،ئەگەر
ی
ی
ی
مرۆڤایەت بگەیەنێت.
نێودهوڵەت و
دادپەروهرت
سوودێک بە
ی
ا
ی
ی
ی
بەرهوباشیبوونیان..
رهوت ئەم دادگاییانە بۆ
گۆڕیت
ساڵنێکە هەڵمەتێیک زۆر دهکرێت بۆ
ئامانچ خۆیان نەگەییشتوون ،لە سەروبەری دوا بڕیاری دادگای
هەوڵەکان تاوهکو ئێستا بە
ی
تایبەت بە لوبنانیش ،لە میدیا خۆرئاواییەکان رهخنەبار ی
درێژت
بۆ
ا
ر
دادگاییەک
ئەو
ات
ی
ماوهکەی و بەفی ی
ۆدات سەرمایەیەیک زۆر .هیوادارم هەوڵەکان زۆرتر چرببنەوه و دادگا
رڕ
ی
دادپەروهرت نێودهوڵەتیش
نێودهوڵەتییەکان بە ئاڕاستە رسوشتییەکات خۆیدا بەرێت و
ی
بەرهوپێش ببات.
ی
!
ئەمەیە راستینەی دادگا نێودهوڵەتییەکان ئایا دهبێت ئێمە بۆ کەیسەکات خۆمان ،ئەنفال،
ر ی
هەڵبچنی؟!
هەڵەبجە و شنگال ،هیچ هیوایەیک ئەوتۆیان لەسەر
هاوڕێ باخەوان
٢٠٢٠-٠٨-٢٢
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کتێبخانە و من!1

زۆر منداڵ بووم کە ،دهستم بە خوێندنەوه کرد .لە هەر شوێنێک کتێبێکم بدیایە وهک
ماگنێت رایدهکێشام ،دهمکڕی یان وهرمدهگرت و دهمخوێندهوه .هێشتا زۆر منداڵ بووم
ی
خاوهت کتێبخانەیەیک خنجیالنە! ساڵ بە ساڵ ژمارهی کتێبەکانم زۆرتر دهبوون،
کە بوومە
تاوای لێهات لە پۆل دووی ناوهندی الدیوارێک کتێبم هەبوو .هەمووشیم خوێندبووهوه.
ا
ی
رۆشنبیی نوێ ،رۆژی
اوهکات بەیان،
دیاره بە کتێبیشەوه نەدهوهستام و گۆڤار و بڵوکر
ر
ی
کورد ،کاروان ،هاوکاری و پاشکۆی رئیاق-م دانە بوێر نەدهکرد و تەنانەت ئەوانەش کە
(جاش)قەڵەمەکان بۆ شەڕی قادسیەیان دهنووش ئەوانیشم دهخوێندنەوه.
کات کتێب زۆر نەبوون و من هەر ی
ئەو ی
زمات کوردیم دهز یات و بەو زمانە دهمخوێندهوه.
هەندێک جار کە کاروان یان بەیان دوادهکەوت ،ژمارهکەی پێشووترم جارێیک دیکە
دهخوێندهوه.
کتێب بۆ من شتێیک ئەفسووناوی بوو ،کاتێک دهمکڕی چەند خولەکێک لە بەرگ و
ی
دهڕوات .ئەگەر کتێبەکە کۆن و پەڕهی زهرد بووایە ،بۆنیم دهکرد! ئەو پەڕه زهرد
ناوهڕۆکیم
و مەرهکەبە شتێیک سەیر بوو بۆ من کە ئاسوودهی دهکردم!
ر ی
نووسی.
خۆشەویستت خوێندنەوهش بوو ،وایکرد هەر لە زووهوه دهست بکەمە
هەر
ر
ی
ی
ی
شمەکەکات ماڵ لەالم ،بچوومایەتە هەر شوێنێک
جوانیین
گرنگیین و
کتێب ببووه
سەیری دار و دیوارهکەییم دهکرد ،تاوهکو بزانم کتێب و کتێبخانەی تێدایە یان نا!
ا
ی
ساڵ .1979
خاوهت الدیوارێک کتێب ،لە دووی ناوهندی بووم ،دروست
ئەوکاتەی بوومە
ی
ی
هاویت ئەوساڵە بەهۆی (وهک ر ی
دهڵی) شۆڕت کارهباوه نهۆیم سەرهوهی ماڵەکەمان سووتا.
ماڵپەڕی رووداو ٢٠٢١-٠٥-١٢ -
ماڵپەڕی سەنتەری میترۆ ٢٠٢١-٠٥-٢٤
1
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وابزانم ئەوکات  500بۆ  1000کتێب و گۆڤارم دهبوو! هەموویان بوونە خۆرایک ئاگر،
تەنانەت دهفتەری شیعرهکەشم سووتا .من بۆ کتێبەکانم زۆر گریام ،زۆر زۆر! ربیمە تاکە
میزا مەنگوڕی
کتێب کە بۆم دهرچوو نامیلکەی (زێڕینیای ئامێدی ،کچە کوردی قارهمان)ی ر
بوو .ئێستاش ئەو کتێبەم بە یادی یەکەم کتێبخانەی خۆم لە هۆڵندا پاراستووه.
ا
رهوانشادی باوکم زۆر دڵ دامەوه کە هەموویم بۆ بکڕێتەوه .هەر زوو بە کاک عومەری
ی
ی
سلێمات-ی گوت کە زۆر دۆست بوو و زوو زوو لەوێ دادهنیشت ،کە هاوڕێ
مەکتەبەی
هەر کتێبێیک برد پارهی لێوهرمەگره و خۆم چارهسەری دهکەم .سوپاس باوکە گیان ،کە زوو
ی
خاوهت کتێبخانە.
منت کردهوه
تاوهکو گەییشتمە زانکۆ کتێبخانەکەم بووهوه زۆرتر لە هەزار .لە زانکۆ ،لە یەکەم رۆژی
خوێندنمدا لە ر ی
کۆلیی یاسا لە زانکۆی موسڵ ،کاک (هەژار کامەال)م ناش ،خوێنەرێیک باش
هاوڕت تەمەن.
بوو و هەر زوو بووینە دوو هاوڕێ و تاوهکو رۆژی ئەمڕۆش بووینە
ی
ی
کتێبخانەکات موسڵ،
رۆژانە پاش دهوایم خوێندن و نانخواردن ،هەژار و من دهوکەوتینە
کە زۆربەیان لە ناوچەی دهواسە بوون .ئیدی لەو ساڵەوه سەرباری خوێندنەوهی کوردی،
عەرهبیشمان دهخوێندهوه.
پەیوهندت
هەرخ سەبارهت کورد و کوردستان بووایە ،یان
ی
ی
.
راستەوخۆ ،ناڕاستەوخۆی بە ئێمەوه ببووایە دهمانکڕی و دهمانخوێندهوه پارهی من و
یارمەتت
هەژار کە لە ماڵەوه وهرماندهگرت لەگەڵ ئەو پارهیەی ئەوکات لە زانکۆ وهک
ر
کرت
دهوڵەت وهرماندهگرت کە  20دیناری ئەوکات بوو ،بۆ ش شت دهڕۆیشت ،خواردن ،ی
ی
سلێمات ،سێیەم و زۆرتر ییت بۆ کتێب
هەولی و منیش بۆ
پاس و تاکش تاوهکو ئەو بچێتەوه
ر
ی
باشی ییت ئەو سەردهمە و هەزاران کتێبم
بوو .کە زانکۆم تەواوکرد ،کتێبخانەکەم ببووه
هەبوو .ربیمە مامۆستا جەمال رهشید ئەحمەد هاتە ماڵمان و کە کتێبخانەکەیم ی
بیت
بەخی.
حەپەسا ،کە من بەو تەمەنە کەمەوه کتێبخانەیەیک واهیم هەبووه! یادی
ر
ا
پاش راپەڕین ،چوومە دهرهوهی وڵت ،کتێبخانەکەمم جێهێشت .هەندێکیانم بردنە هۆڵندا
ا
و هەندێکیان فەوتان و هەندێکیشیان ئێستاش لە ماڵ باوکمن.
ی
گەشت گەڕانەوهم لە
لە هۆڵندا دیسان کەوتمەوه دروستکردنەوهی کتێبخانەکەم ،کەم
کوردستانەوه بۆ هۆڵندا بووه کە کتێبم یت نەبووبێت .یان هاوڕێ و خزمانم لە گەڕانەوهیاندا
ی
انیارت
کتێبیان بۆ نەهێنابم .تەنانەت هاوژینەکەم لە گەشتێکیدا تەواوی گۆڤارهکات کۆڕی ز ی
کوردی بۆ هێنام و هەمووی بە کۆڵ لە سێمالکا بۆ رۆژئاوا پەڕاندبووهوه!
ئەلەکی ی
ی
ی
لە ناوهڕ ی
ۆت پەیدابوو .من
کتێت
است نەوهتەکات سەدهی بیستەوه ،کەمە کەمە ی
.
هەرچییەکەم بەردهست بکەوتایە الی خۆم دهمپاراست ئیدی ورده ورده زۆر بوون و
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دۆزینەوهیان لەسەر کۆمپیوتەر و هارد دیسکەکانم ئاسان نەبوون ،هەر کتێب نەبوو
بەتەنیا ،گۆڤار ،رۆژنامە ،وێنە ،دۆکومێنت و زۆری دیکە..
دۆزینەوهی ئەوانە بۆ من ئاسان نەبوون ،چونکە هەندێکجار دهمویست وهک سەرچاوه بۆ
نووسینەکانم بەکاریان بێنم ،هەربۆیە بۆ ئاسان دۆزینەوهیان ماشێنێیک گەڕانم بۆ خۆم
پاشی بووه سەرهتای دامەزر ی
ی
ی
اندت داتابەیس و
بەئاسات بیاندۆزمەوه و
دروستکرد تاوهکو
فایلنامەی کوردیپێدیا.
ی
کتێبانەش کە پێویستم نەبوون ،بەخشیمن .ئێستا هەرچەند
وازم لە کتێبخانە هێنا و ئەو
سەد کێبێکم ماوه کە زۆرم خۆشدهوێن ،کۆنن یان وهک دیاری پێشکەشیان کردووم و
پاراستوومن.
ی
ئێستا و لەم رۆژانەدا (سەرهتای مانیک مای  )2021ژمارهی کتێبخانە دیجیتاڵییەکەی
ا
کوردیپێدیا بووهتە دهستەیەیک هەزاری .بە هەوڵ کوردیپێدیا و هاوکارانم ،هەموو تاکێیک
ی
خاوهت دوازده هەزار کتێب! مۆبایڵەکەت بکەرهوه و سەیری
کوردمان کردووهتە
ی
ی
!
کتێت کتێبەکان هەموویان
کتێبخانەی کوردیپێدیا بکە ،دهبیت کە خاوهت دوازده هەزار ی
ی
سەبارهت کوردستان و کوردن ،فره زمانن ،ر ی
ئاسات بە ناو یان ناوی نووسەر،
پۆلی کراون و بە
گی ،وهشانخانە دهیاندۆزیتەوه .یاخود پۆلەکەی؛ رۆمان ،ر ی
میوو ،ر ی
ئایی ،هۆنراوه و هتد.
وهر ر ڕ
هیوادارم لەگەڵ هاوکارانم لە داهاتوودا ئەو دووازده هەزاره بکەینە دوو هێنده و زۆرتریش.
ی
خۆیەت کە بڵێم:
جت
رلیهدا ر
کوردیپێدیا بەهیچ جۆرێک ،هیچ پەڕتووکێک لە کاغەزهوه دیجیتایز ناکات ،هەر پەڕتووکێک
لەم پەڕتووکخانەیەدا لەالیەن کەس و رێکخر ی
اوات سێیەمەوه دیجیتایز کراوه و کوردیپێدیاش
وهریگرتووه یان لە خاوهنەکەیەوه بۆمان رنیدراوه.
ی
خاوهت یەکەم گەورهترین ،یان یەک لە
ئەگەرخ ئێستا بەهۆی کوردیپێدیاوه ئێمە
ی
ا
ی
ر ی
دیجیتاڵەکانی ،بەڵم هەر ربیی کتێبەکات جارانم دهکەم .ربیی چاپە
گەورهترین کتێبخانە
رووت هێمن و چەپکێک لە گوڵزاری نال دهکەم .ی
ی
بۆت کتێبە کۆنەکان
کۆنەکەی تاریک و
هەر لە لووت و مێشکمدا ماون!
هاوڕێ باخەوان
ی
سلێمات 2021-05-11
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Ez û kitêbxane!
Min li her derekê .Ez pir biçûk bûm dema min dest bi xwendinê kir
min dikirî yan min ,kitêbek bidîta wek miqnatîsê ez dikişandim
Ez hêj pir zaro û biçûk bûm gava ez bûme .werdigirt û dixwend
xwediyê kitêbxaneyeke bedew û xweşkok!
Heta wiha lê hat ku di .Sal bi sal hejmara kitêbên min zêdetir dibû
.refa duyem a navendî de kitêbên min bi qasî aliyekî dîwêr hebûn
Min hemî jî xwendibûn.
Min hejmarek ji kovar .Diyar e ez bi kitêban tenê jî ranediwestiyam
Hawkarî û ,Karwan ,Rojî Kurd ,Roşinbîrî Niwê ,û belavokên Beyan
Tew min ew jî dixwendin ku (caş) .Paşkoya Iraqê li xwe nedibir
qeleman li ser şerê Qadisiyeyê dinivîsîn.
Wê çaxê pirtûk ne zêde bûn û min tenê zimanê kurdî zanîbû û min bi
Carinan wexta ku Karwan an Beyan dereng .wî zimanî dixwend
min hejmarên wan ên berê careke din dixwendin. ,diman
Wexta ku min dikirî min çend .Kitêb ji bo min tiştekî efsûnî bû
Heke kitêb kevin û pelên wê .xulekan li berg û naveroka wê dinihêrî
min ew bêhn dikir! Ew pelên zer û ximav tiştekî sosret bû ,zer bûna
ji min re ku ez rehet dikirim!
Her hezkirina xwendinê bû wiha kir ez di demeke zû de dest bi
Kitêb li ba min bûbû kelûpela herî giring û .nivîsandinê jî bikim
Ez biçûma her derekê jî min tavilê li dar û dîwarên .bedew li malê
da bibînim gelo kitêb û kitêbxane lê heye yanê na! ,wê mêze dikir
ez di refa duyem ,Wexta ku ez bi qasî aliyekî dîwêr bûm xwedî kitêb
Havîna wê salê bi sedema (wek .bi hûrî sala 1979 ,a navendî de bûm
Ez ne şaş bim .dibêjin) kontaka elektrîkê qata jor a mala me şewitî
,wê çaxê 500-1000 kitêb û kovarên min hebûn! Gişk bûne êzinga êgir
tew deftera min a helbestan jî şewitî.
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Ez pir û pir li ser pirtûkên xwe giriyam! Tê bîra min tekane kitêba ku
Keça Kurd a Qehreman) ,ji şewatê filitî namîlkeya (Zêrînyaya Amêdî
Min vêga jî ew kitêb wek bîranîna yekem .a Mîrza Mengurî bû
kitêbxaneya xwe li Holendayê parastiye.
Rehmetiyê bavê min pir li ber dilê min da ku ew ê gişkan ji min re
Zûzûka ji kekê Omerê mektebeya Silêmaniyê re ku pir dostê .bikirre
got ku Hawrê her kitêbek bir pereyan ,wî bû û zûzûka li wir rûdinişt
ku te ez zû ,Spas bavo can .jê nestîne û ez ê bi xwe çareser bikim
kirim xwedî kitêbxane.
Li .Heta ez gihîştim zanîngehê kitêbxaneya min bû ji hezarî bêhtir
li Koleja Yasayê li ,min di yekem roja xwendina xwe de ,zanîngehê
xwînerekî baş bû û ,kekê (Hejar Kamela) nas kir ,Zanîngeha Mûsilê
em zûzûka bûne du dost û heta îro roj jî em bûne dostên hev ên
temen.
ez û Hejar diketin ,Herroj piştî dewama xwendinê û xwarinê
.pirtûkxaneyên Mûsilê ku piraniya wan li navçeya “Dewase”yê bûn
.me bi erebî jî dixwend ,Êdî ji wê salê ve zêdebarî xwendina kurdî
Heçî li ser Kurd û Kurdistanê bûna yan têkiliyeke wê ya rasterast an
ne rasterast bi me hebûna me dikirî û dixwend.
Pereyên min û Hejar ku me ji malê werdigirt tevî pereyên ku me wê
çaxê li zanîngehê wek alîkariya dewletê werdigirtin ku 20 dînarên wê
kirêya bas û ,Xwarin :li ser sê tiştan dihatin xerckirin ,çaxê bûn
sêyem û herî ,taksiyan da ew here Hewlêrê û ez jî herim Silêmaniyê
zêde diravên me ji bo kitêban bûn.
pirtûkxaneya min bûbû ya herî baş ,Wexta ku min zanîngeh kuta kir
Tê bîra min .di wê serdemê de û bi hezaran kitêbên min hebûn
mamoste Cemal Reşîd Ehmed hate mala me û wexta ku çavê wî bi
şaş û metel ma ku ez bi wî temenê xwe yê ,kitêbxaneya min ket
hindik xwedî kitêbxaneyeke wiha bûm! Cihê wî buhişt be.
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ez derketim derveyî welêt û min kitêbxaneya xwe li ,Piştî serhildnê
hinek ji wan ,Min hin kitêb bi xwe re birin Holendayê .şûn xwe hîşt
bertelef bûn û hink jî vêga jî li mala bavê min in.
Kêm .Min li Holendayê dîsa dest bi çêkirina kitêbxaneya xwe kir
geştên vegera min ji Kurdistanê bo Holendayê hebûn ku kitêb bi min
Yan heval û xinamiyên min di vegerên xwe de kitêb ji .re nebûbin
Tew hevjîna min di geşteke xwe de hemî kovarên .min re ne anîbin
Korrî (Akademiya) Zanyarî ya Kurdî ji min re anîn û gişk li ser milên
xwe li Sêmalka derbasî Rojavayê kiribûn!
hino hino kitêbên ,Ji nîveka salên notî yên sedsala bîstan ve
Çi bi ber destê min biketa min li cem xwe .elektronî peyda bûn
Êdî hino hino pir bûn û dîtina wan li ser kompûter û hard .diparast
,rojname ,lê kovar ,ne tenê kitêb bûn ,diskên min ne gengaz bû
dokument û gelek tiştên din.. ,wêne
Çunkî min hin caran dixwest ez .Dîtina wan ji min re ne hêsan bû
lewma ji bo dîtina ,wan wek çavkanî ji bo nivîsên xwe bi kar bînim
wan bi hêsanî min makîneyeke lêgerînê ji xwe re çê kir da ez wan bi
hêsanî bibînin û ev paşê bû destpêka damezrandina database û
faylnameya Kurdipedia-yê.
Min dev ji kitêbxaneyê berda û kitêbên ku pêwîstiya min bi wan
Niha tenê dor sed kitêbên min mane ku .min wek diyarî dan ,nebû
kevin in an wek diyarî ji min re hatine ,ez pir ji wan hez dikim
pêşkêşkirin û min ew parastine.
Niha û di van rojan de (destpêka meha gulana 2021) hejmara
Bi ked û .kitêbxaneya dijîtal a Kurdipedia bûye desteyeke hezarî
me her takekesekî kurd kiriye ,hewla Kurdipedia û hevkarên min
xwediyê 12 hezar kitêban! Mobyala xwe veke û li kitêbxaneya
tu yê bibînî ku tu xwediyê 12 hezar kitêban ,Kurdipedia temaşe bike
î!
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hatine ,pirzimanî ne ,Kitêb hemî li ser Kurd û Kurdistanê ne
wergêr û ,rêzbendîkirin û bi hêsanî bi rêya nav an navê nivîser
,dîrok ,Roman :Yan jî bi rêya kategoriya wan .weşanxaneyê têne dîtin
Ez hêvîdar im bi hevkarên xwe re di siberojê de .helbest û ..hwd ,ol
em wan 12 hezar kitêban bikin du caran zêdetir û zêdetir jî.
ti ,Kurdipedia bi ti awayî :Li vir di cihê xwe de ye ku ez bibêjim
her pirtûkek di vê pirtûkxaneyê de ,pirtûkekê ji kaxez dijîtalîze nake
ji aliyê kes û rêxistinên sêyem ve hatiye dijîtalîzekirin û Kurdipedia jî
wergirtiye yan ji hêla xwediyê wê ve ji me re hatiye şandin.
Tevî ku em niha bi saya Kurdipedia xwedî yekem mezintirîn an yek ji
lê ez hêj bêriya kitêbên xwe yên ,mezintirîn kitêbxaneyên dijîtal in
Ez bêriya çapa kevin a Tarîk û Rûnî ya Hêmin û Çepkek ji .berê dikim
Bêhna kitêbên kevin hêj di poz û mejiyê min de .Gulzara Nalî dikim
maye!
Hawrê Baxewan
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ا
ا
ئەو کەناڵنەی ئەم نووسینانەی تێدا بڵوکراونەتەوه
 - 1ماڵپەڕی رۆژنامەی ئاوێنە
 - 2ماڵپەڕی رێکخراوی کوردیپێدیا
ا
یەتت فیسبووک
 -3تۆڕی کۆمەڵ ر
 -4ماڵپەڕی رووداو
 -5ماڵپەڕی سەنتەری ی
مییۆ
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پهڕتووکه ی
کان نووسهر
چات
 .１لێکۆڵینەوهیەک لەسەر راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی باشووری کوردستان  -ی
یەکەم  -هۆڵەندا .1994 -
 .２پڕۆژهی ی
.
چات دووهم  -هۆڵەندا
پارت
چات یەکەم ا  -هۆڵەندا  1994 -ی
نەتەوهت کورد  -ی
ی
ی
اوهکات رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی
هەولی  - 2002 -لەبڵوکر
چات سێیەم -
ر
  .1995یی
هەولی.
ئۆفسێت
ر
ی
ی
چات یەکەم  -هۆڵەندا .1996 -
 .３کوردستان ...نیشتمات
یەکەمیت سۆمەرییەکانە  -ی
ا
هەولی – چاپخانەی
چات دووهم – دهزگای چاپ و بڵوکردنەوهی ئاراس – کوردستان
ر
ی
وهز ی
ارهت پەروهرده – ژمارهی سپاردن.2003 - 91 :
 .４هاوڕێنامە بۆ ر ی
(یەکەمی کڕۆنۆلۆژیای ز ی
ر ی
انست بۆ کوردستان
میووی کوردستان و کورد
ی
زنجیه ( - )16چاپخانەی روون
پەخش سەردهم -
چات یەکەم – بنکەی چاپ و
ر
و کورد) – ی
ی
سلێمات – .1999
–
ا
ی
!
!
.
چات یەکەم  -دهزگای چاپ و پەخش سەردهم -
 ５ئاڵی کورد ی
بۆخ نا؟ تاکوکەی؟  -ی
ی
سلێمات .2001 -
زنجیه (- )117
ر
 .６رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیۆر  -چات یەکەم – ئۆکتۆبەری  – 2003چاپخانەی وهز ی
ارهت
ر
ی
هەولی.
رۆشنبیی – ژمارهی سپاردن - 301 :کوردستان –
ر
ر
ی
 .７وشە پەڕتەوازهکان  -بەریک  – 1سەرجەیم  100وتار و کورتە لێکۆڵینەوهیە کە لەنێوان
ا
ی
بێگانەکات کوردستان و
ساڵ یت  1995و 2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و ماڵپەڕه کوردی و
ا
ا
ی
هەندهراندا بڵوکراونەتەوه  -ژمارهی سپاردت ()1994ی ساڵ ()2008ی پێدراوه –
ی
سلێمات.
چاپخانەی سیما  – 2009 -کوردستان –
ی
ی
ی
ئەلەکیۆت.
چات
 .８وشە پەڕتەوازهکان -
بەریک  – 2ی
ی
ی
ی
چات ئەلەکیۆت.
 .９وشە پەڕتەوازهکان  -بەریک  - 3ا ی
ئەلەکی ی
ی
ی
ی
ۆت.
.10
چات
–
کاژیک
اوهکات
ر
وک
ئەدهبیات کاژیک – کۆکراوهی بڵ
ی
ی
 .11بەراووردهکات ژیان  -پرس و رایەیک بەراووردکارییە بۆ بەرهو نەتەوهییبوون - 2009 -
ئەلەکی ی
ی
ۆت.
چات
ی
ی
.12
یاسات ،زمانەوات و لۆجیکییە
تێبینت
و
رهخنە
کۆمەڵێک
خوێندهوه
وایه
دهستوورم
ر
ی
ئەلەکی ی
ی
ۆت.
چات
لەسەر پڕۆژهی دهستووری هەرێیم کوردستان  - 2009 -ی
ئەلەکی ی
 .13ی
ی
ۆت.
چات
زمات کورد ،بگونجێنە بۆ  0و  – 2014 – 1ی
ا
ی
ی
ی
ی
چات ئەلەکیۆت.
 .14رۆڵ رووداوهکات
شنگال لە پێشخستت دۆزی کورد  - 2016 -ی
ی
ری
چات
میان
 .15دور احداث شنکال یف تطوير القضية الکردية ،ترجمة ر
حسی  - 2016 -ی
ئەلەکی ی
ی
ۆت.
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ی
ی
ی
چات
 .16من و کوردایەت؛ (سەرهتایەک بۆ گفتوگۆی ئەفسانەکات کوردایەت)  - 2018 -ی
ئەلەکی ی
ی
ۆت.
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Hawrê Baxewan

Bergî 4em
Sercemî ew utar u dîmananeye ke le sêptêmberî
2016we le gowar u rojname u malpere Kurdîykanî
Kurdistan u Henderanda bilawkirawnetewe
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